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Część dziennikarzy i niektórzy politycy dokładają wszelkich starań, aby obrzydzić Polakom dwufilarowy system
emerytalny. Wykorzystują przy tym nieświadomość, brak edukacji ekonomicznej, oraz narzędzia manipulacyjne znane od
starożytności- populizm i demagogię.

Efekt? Pod niemal kazdym artykułem dotyczącym systemu emerytalnego można znaleźć niemal identyczne opinie.
Niektóre brzmią tak przekonująco, że nawet bardziej świadomi mechanizmy rynkowego użytkownicy nabawiają się awersji
do prywatnej części systemu.

Socjolog dostrzegłby tu pokłosie systemu panującego w Polsce przez 50lat. Przez kilka pokoleń rządy komunistyczne
wpajały w nas przekonanie, że co prywatne jest złe, że "prywaciarz" to "złodziej" i "oszust". Ta ideą przesiąknieci są
niestety w dużej mierze również ludzie młodzi, którzy odziedziczyli ją po dziadkach i rodzicach.

Najczęstsze mity i błędne przekonania dotyczące OFE
W prywatnych OFE nie ma dziedziczenia!
- absolutna nieprawda

- dziedziczenie nie występuje w przypadku konta emerytalnego ZUS

- do momentu przejścia na emeryturę (czyli kupienia produktu emerytalnego) całośc środków w funduszu emerytalnym
PODLEGA dziedziczeniu

W roku 2008 OFE zmalwersowały xxx mld złotych!
- nieprawda

- OFE działają w warunkach RYNKOWYCH co oznacza, że ich inwestycje mogą przynosić zyski, ale równiez straty. W
rzeczywistości wygląda to tak, że w czasie pomyślnej koniunktury zyski są wyższe, niż straty w czasie załamania.

- okresy dobrej koniunktury są dłuższe, spadki trwają zdecydowanie krócej

- z powierzonych środków OFE nie mogą nic "sobie" zabrać, poza ograniczoną ustawowo prowizją

- wystarczy spojrzeć na wyniki np. 5 czy 10 letnie: okazuje się, że suma środków na koncie w OFE jest ZDECYOWANIE
wyższa niż wpłacone składki.

OFE biorą kasę i nic nie dają w zamian
- połowiczna prawda
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- OFE otrzymują prowizję od składki i za tą prowizję zarządzają inwestycjami, prowadzą system informacyjny dla
członków itd

- wynagrodzenie dla OFE to 3,5% (dla porównania podatek od inwestycji w np.lokaty bankowe to 19%!). W roku 2009
średnia składka wynosiła ok. 130zł, co oznacza że średnia opłata dla funduszu wyniosła niecałe 5zł .

- ten system wynagrodzenia jest JAWNY i obliczalny (w przeciwieństwie do utrzymywania usług ZUS, które są ukryte w
dotacjach z budżetu)

OFE mogą robić co chcą z moimi pieniędzmi
- absolutna nieprawda

- dowolność przeznaczenia środków dotyczy ZUS

- OFE są ustawowo ograniczone do inwestycji, na jakie pozwalają ustawy

- OFE nie mają możliwości odmowy lub wstrzymania wypłaty emerytury POD ŻADNYM POZOREM

- środki w OFE nie podlegają zarządzaniu rządu, który nie może zdecydować że przeznaczy je na bieżące zobowiązania

- środki w OFE są REALNIE chronione prawem polskim i międzynarodowym

OFE zabieraja więcej pieniędzy, a dadzą niższą emeryturę
- nieprawda

- 4/5 składki zostaje w ZUS! Do OFE trafia zaledwie 20% składki emerytalnej

- wysokość emerytury z OFE jest wprost propocjonalna od długości stażu pracy. Im dłużej trwa odprowadzanie składek do
OFE, tym wyższa będzie otrzymana z II filaru emerytura.

- osoby, które rozpoczęły pracę po roku 1999 i będą pracowac przez 30-40 lat, więcej otrzymają z OFE: bo tam środki
będą INWESTOWANE (zgodnie z zasadą pieniądz robi pieniądz, stan konta będzie wzrastać coraz szybciej z upływem
czasu).

Emerytury z OFE nikt mi nie zagwarantuje
- absolutna nieprawda

- emerytura z OFE nie może zostać wstrzymana lub ograniczona, nawet ustawowo

- gwarantem wypłaty emerytury z OFE jest instytucja finansowa, która ją prowadzi, po niej Fundusz Gwarancyjny, a po
nim Skarb Państwa
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- to emerytura z ZUS podlega "widzimisię" rządu i Sejmu (niezależnie od kaprysów koniunktury, wyrok Trybunały
konstytucjnego dotyczący uznaniowości wypłacania emerytury z ZUS sprawia, że bezpieczeństwo emerytur z OFE jest
zdecydowanie wyższe)

- przy wypłacie prywatnej częsci emerytury nie ma miejsca na jakąkolwiek dowolność

- system ZUS+OFE najbardziej chroni nasze środki w częsci dotyczącej prywatnych OFE
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